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Spotkanie będzie miłą okazją do bezpośredniej wymiany opinii i doświadczeń, konsultacji technicznych w
zakresie wszystkich produktów dostępnych w ofercie firmy TROX-BSH Technik Polska, począwszy od
wentylatorów i central wentylacyjnych poprzez regulatory przepływu, urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
tłumiki hałasu, elementy dystrybucji powietrza, po technologię filtracji i jednostki wentylacji
zdecentralizowanej.

W tym roku szczególną Państwa uwagę chcielibyśmy zwrócić na:

› regulator zmiennego przepływu typu TVE; zgłoszony do konkursu na Najciekawszy Produkt 2020;
wyróżniający się innowacyjną metodą pomiaru strumienia objętości powietrza w przepustnicy;
gwarantujący wysoką dokładność regulacji w bardzo szerokim zakresie przepływów, bez wymaganych
prostych odcinków napływu powietrza przed i za regulatorem

oraz

› uniwersalną przeciwpożarową klapę odcinającą typu FKA2-EU, odpowiedź firmy TROX na rosnące
wymagania rynku w zakresie ochrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz regulacji formalno-
prawnych, jakie niesie unifikacja europejska norm i standardów wyrobów budowlanych; dopuszczoną do
montażu w odległości już od 60 mm klapa od klapy (czyli kołnierz do kołnierza), lub 40 mm od sąsiadującej
przegrody

Zapraszamy w dniach 3 – 4 marca, stoisko Nr 146

Firma TROX od wielu lat pozostaje światowym liderem w zakresie rozwoju i produkcji zaawansowanych
technologicznie komponentów oraz systemów wentylacji i klimatyzacji budynków. 31 oddziałów w 29 krajach i
16 zakładów produkcyjnych, liczne biura handlowe i firmy partnerskie zapewniają firmie obecność w ponad
70 państwach na całym świecie.

Zatrudniająca 4 000 pracowników firma TROX realizuje obroty na poziomie 530 milionów EUR.

Więcej informacji można uzyskać w krajowym oddziale TROX-BSH Technik:

tel: 22 737 18 58

e-mail: biuro@trox-bsh.pl

www.trox-bsh.pl.
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